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Франкфурт, 02.04.2014.

ЦССХ Централни савет Срба у Хесену
позива
сву децу, омладину и родитеље или баке и деке, да заједно посетимо концерт за децу и омладиму у
организацији Старе опере „Alte Oper“
у недељу 4. маја 2014.
16:00 сати, Моцарт салa
Улазнице су: за децу до 14 година 7 еура
за одрасле 15 еура
У оквиру плана и програма ЦССХ (Централног савета Срба у Хесенy) на Скупштини 2014. смо се
договорили да помажемо деци и омладини, у развијању интересовања за озбиљну музику, а то можемо
посетом Старој опери у Франкфурту.
То је концерт озбиљне музике са младим солистима и оркестром Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst у Франкфурту, који у оквиру програма за децу и омладиму организује Алте Опера.
Млади солисти и оркестар факултета су увек интересантни за децу пошто могу да виде и чују како
свирају њихови вршњаци.
Концерт ће водити водитељ који објашњава програм и уводи публику у композиције.
Детаље о концерту можете прочитати на мејлу:
https://www.alteoper.de/de/programm/veranstaltung.php?id=512618431
Биће и две до три одрасле особе из ЦССХ, које ће пратити децу, између осталог, наша позната
пијанисткиња гђа Марија Лабан Урошевић, ако родитељи не могу да пођу са децом.
У 15:20 час. недеља, 4. маја 2014. испред Старе опере „Alte Oper“ место састанка или ту можете
предати дете.
Деца и родитељи се могу пријавити до 09. априла 2014. год.
Код просветног радника или члана ЦССХ (Централног савета Срба у Хесену):
гђе Виде Вучковић (тел. 06174-9104040, +49-163-3898063),
г. Здравка Митровића (тел. 069-232475),
гђе Катице Станимиров (тел. 06196-951181, +49-176-99133579).
Уз пријаву: име, презиме детета и тел. Родитеља. Улазнице се морају платити унапред, пошто се не
могу вратити. Такође нам је важно да сви седимо заједно, ради деце.
Пошто је 4. мај, 1. недеља после ускршњег распуста, надам се да ћете моћи да се правовремено
пријавите.
У нади да ћете се пријавити у што већем броју, и ако је рок за пријаву веома краткорочно најављен,
уједно Вам желим срећан Ускрс
уз пријатељске поздраве
Видa Вучковић
председница
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Vidosava Vučković
Goran Petrašinović
Dragan Lukjanović
Jovan Lukjanović
Ruža Mijović
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